
Dragi profesoare și profesori, 

Din dorința de a fi alături de comunitate și de a împărtăși experiențele, emoțiile și rezultatele 
obținute în cadrul proiectului ROSE, vă invităm să participați, în perioada februarie – aprilie 
2022, la campaniile de sensibilizare a profesorilor, elevilor și părinților ROSE. Noi venim cu 
cele mai interesante idei și cu cei mai engaging speakeri, dumneavoastră cu entuziasmul și 
cu acele întrebări care să dea startul unor dezbateri din care să învățăm, împreună. 

Evenimente pentru profesori, elevi, studenți, părinți și comunitate 

Pentru că povestea Proiectului privind Învățământul Secundar n-ar însemna nimic fără 
profesorii care oferă sprijin în învățare pentru aproape 300.000 de elevi și studenți ROSE, 
seria evenimentelor debutează cu „LUNA PROFESORILOR ROSE”. Astfel, pe parcursul lunii 
februarie, veți avea ocazia de a lua parte la o serie de ateliere, dezbateri și cursuri, cu 
specialiști reputați din sfera educațională: 

1.        Atelierul Evaluare pentru învățare în ROSE (3 februarie, ora 18:00) - Prof. 
Univ. Dr. Romiță Iucu - Universitatea din București, coordonator al Subgrupului 
pentru Diplomă Europeană din cadrul Grupului FOR EU – Comisia Europeană, 
& Dr. Ciprian Fartușnic - Cercetător științific la Unitatea de Cercetare în Educație, 
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație 

2.        Atelierul Oportunități de finanțare europeană pentru dezvoltarea 
profesorilor (7 februarie, ora 16:00) - Lect. Dr. Oana Moșoiu - Coordonator 
intervenții sistemice, Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă 
din cadrul Ministerului Educației & Luciana Popescu - trainer și consultant, expert 
în învățare și facilitator pentru United Nations Volunteers 

3.        Atelierul Soluții personale și instituționale în comunitatea ROSE (10 
februarie, ora 18:00) - Prof. Univ. Dr. Romiță Iucu - Universitatea din București, 
coordonator al Subgrupului pentru Diplomă Europeană din cadrul Grupului FOR 
EU & Dr.Ciprian Fartușnic - Cercetător științific la Unitatea de Cercetare în 
Educație, Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație 

4.        Cursul de formare acreditat Educație interculturală (18-20 & 25-27 
februarie, ora 16:00) - Gelu Duminică - Sociolog și director al Fundației Agenția de 
Dezvoltare Comunitară „Împreună” 

5.        Dezbaterea moderată ROSE Talks: Povești reflexive despre mentorat (21 
februarie, ora 18:00) - Prof. Univ. Dr. Anca Nedelcu - Cadru didactic al Facultății 
de Psihologie și Științele Educației a Universității din București -& Prof. Univ. Dr. 
Romiță Iucu - Universitatea din București, coordonator al Subgrupului pentru 
Diplomă Europeană din cadrul Grupului FOR EU 

6.        Atelierul Îmbunătățirea stimei de sine (25 februarie, ora 18:00) - Prof. Univ. 
Dr. Anca Nedelcu - Cadru didactic al Facultății de Psihologie și Științele Educației 
a Universității din București & Gelu Duminică - Sociolog și director al Fundației 
Agenția de Dezvoltare Comunitară „Împreună” 

Toate evenimentele vor avea loc on-line, pe Zoom. Numărul de locuri pentru fiecare atelier 
este limitat, din dorința de a permite o dezbatere autentică și constructivă pornind de la temele 
indicate. 



Începem săptămâna aceasta! Așadar, vă recomandăm să vă asigurați din timp locul 
pentru atelierul din 3 februarie, completând formularul disponibil aici. Ulterior completării 
formularului veți primi datele de conectare la adresa de mail indicată. 

Participanții vor primi un certificat de participare și vor fi invitați să devină ambasadori ROSE, 
o comunitate care duce mai departe poveștile și inițiativele proiectului. Mai multe detalii veți 
găsi în kit-urile de materiale ROSE. 

Revenim în scurt timp cu informații despre atelierele dedicate profesorilor, iar până atunci vă 
așteptăm pe pagina de Facebook cu mai multe informații. 

Un loc important în proiectul ROSE îl au și elevii și studenții. De aceea, seria evenimentelor 
organizate continuă, în martie, cu „LUNA ELEVILOR ȘI STUDENȚILOR ROSE”. Dezbateri, 
dialoguri, un masterclass de motivare, dar și un hackathon ROSE, toate vor avea în centru 
elevii și studenții. 

Campaniile se vor încheia cu evenimentele dedicate părinților și comunității, care vor avea 
loc, sub deviza „LUNA PĂRINȚILOR ROSE”, în aprilie. Fie că vorbim despre dezbateri, 
dialoguri sau despre școala de primăvară, părinții ROSE vă invită să le descoperiți poveștile. 

  

Rămânem aproape, pentru educație. 

Cu prețuire, 

Echipa de comunicare a proiectului ROSE  

 

https://www.rose-edu.ro/inscrieri-evenimente-luna-profesorilor-rose/
https://www.facebook.com/Proiectul-ROSE-Romania-Secondary-Education-Project-1341717532643749/?ref=pages_you_manage

